אשת לוט
"ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח"
ד"ר ענת ישראלי ,עצמון

)בראשית יט(26 ,

בפרשת השבוע ,פרשת וירא ,בולטות בנוכחותן הנשית בנות משפחתו של לוט )המוזכרות כולן רק
כ'אשת' או כ'בנות' ,ללא שמן( .גם מעשי הבנות וגם מעשה האם זכו לפרשנויות ולהערכות שונות
ומנוגדות במרוצת הדורות ,כולן פרשנויות גבריות מטבע הדברים.
בדור הנוכחי זוכות בנות המשפחה גם לפרשנויות והערכות נשיות ,וגם הן מגוונות ומאירות נקודות
מבט שונות.
למה הביטה אשת לוט לאחור? הנה שלוש נקודות מבט נשיות עכשוויות:

'דומה שאי אפשר שלא לחוש רגש של אמפתיה כלפי אשת לוט שאינה יכולה להשאיר את ביתה
מאחוריה .עמידתה של אשת לוט היא עמידת האד שאינו יכול לעשות שינוי ולערו תיקו .זוהי
עמידה נוסטלגית הנכספת לעבר ואינה מסוגלת להתמודד ע קשיי העתיד.
העבר שאליו נכספת אשת לוט אינו סוג בשושני .החיי בסדו היו מאיימי ומשפחת לוט לא
התקבלה ,כפי שראינו ,למער החברתי .ובכל זאת ,כשהגיע הזמ לעזוב ,נתקפה אשת לוט געגועי
וחמלה כלפי העבר שלא היה לה ולא יכלה להתנתק ממנו ונשארה בעומדה עד עצ היו הזה.
ג בסביבתנו אנחנו רואי הרבה נציבי מלח חיי ,אנשי שאינ מצליחי להיפרד מקלישאות
עבר ,ג כשאלה מזמ אינ מוכיחות את עצמ .עמידת של בני דמותה המודרניי של אשת לוט
היא עמידה מצמיתה'.
)דליה מרקס' ,סדום ועמורה  -חמש עמידות בפני אלהים ואדם' ,פרשת וירא ,נתיבות שלום ,תשס"ז(

נקודת מבט שונה מציעה אחמטובה )בשיר שנכתב בין  (1924-1922בספרה "שירת הפגישה
האחרונה" ,בתרגומו של עזרא זוסמן:
אשת לוט
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אחמטובה מתארת בשיר זה מתוך הזדהות עמוקה את אשת לוט כפטריוטית המתגעגעת אל עירה-
ארצה .הבתים הראשון והשני מציירים את עזיבת העיר ומתעכבים בפירוט רב על מושאי הגעגוע -
הבית ,הארכיטקטורה המוכרת והאהובה ,המקום שבו פרחה אהבתה והוקמה משפחתה .הבית
השלישי הוא תיאור קצר וחד של הפיכתה לנציב מלח .פסגתו של השיר היא בחלקו הרביעי והאחרון.
כואב לאחמטובה שנציב המלח הטרגי הזה ,על כאביו ואובדנו ,עלול להישכח .והרי אשת לוט ,טוענת
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אחמטובה ,איננה דמות חלשה שלא עמדה בפיתוי ,אלא דמות הרואית ,אישה שמוכנה לאבד את
חייה בתמורה למבט אחד אחרון במחוזות עברה ואהבתה.
ולבסוף ,נקודת מבט אישית מאד ,בודדה וכואבת ,חרדה וזועמת ,בשירה של שימבורסקה.
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ֶא ְפ ָ'ר ֶ'= ַ
ויסלבה שימבורסקה ,בשבח החלומות .מפולנית :רפי וייכרט ,הוצאת קשב לשירה ,תשס"ה 2004
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